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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang analisis unsur sudut pandang pada kumpulan 

cerpen Waktu Pesta bersama Cinta karya Intan Kirana, dkk. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh kurangnya analisis mengenai unsur sudut pandang pada suatu 

karya sastra dan bahan ajar yang digunakan. Guru hanya mengandalkan buku teks 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS), dan peserta didik belum mampu memahami 

mengenai sudut pandang pada cerpen khususnya pada kelas IX SMP. Berdasarkan 

hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Unsur Sudut Pandang dalam Kumpulan Cerpen Waktu Pesta bersama Cinta karya 

Intan Kirana, dkk. Sebagai alternatif Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas IX”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur sudut pandang 

apa saja yang digunakan dalam kumpulan cerpen Waktu Pesta bersama Cinta dan 

kesesuaiannya dengan kurikulum 2013 digunakan sebagai alternatif bahan ajar pada 

peserta didik kelas X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain 

penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data 

primer berasal dari kumpulan cerpen dengan judul “Waktu Pesta bersama Cinta” 

dan data sekunder berasal dari jurnal, buku, media massa, internet yang mendukung 

informasi mengenai cerita pendek. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan teknik studi pustaka, dokumentasi, dan analisis. Berdasarkan hasil 

penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa kumpulan 

cerpen Waktu Pesta bersama Cinta menggunakan empat unsur sudut pandang. 

Sudut pandang pesona pertama tokoh utama terdapat pada 13 cerpen, sudut 

pandang pesona pertama tokoh tamabahan terdapat tiga cerpen, sudut pandang 

pesona ketiga mahatahu terdapat satu cerpen, dan sudut pandang pesona ketiga 

terbatas terdapat satu cerpen. Dari hasil analisis, penulis juga menemukan 

kesesuaian unsur sudut pandang pada kumpulan cerpen Waktu Pesta bersama Cinta 

dengan kurikulum 2013 dan dapat dijadikan bahan ajar. Kesesuaian antara unsur 

sudut pandang dengan kurikulum 2013 penulis buat menjadi bahan ajar, lalu bahan 

ajar yang dibuat divalidasi oleh dua validator ahli, dan diberi nilai dari beberapa 

aspek (1) aspek penilaian isi, memperoleh rata-rata nilai 82 (2) aspek penilaian 

penyajian, memperoleh rata-rata nilai 89 (3) aspek penilaian bahasa, memperoleh 

rata-rata nilai 83. Dan dari perolehan nilai tersebut bahan ajar yang telah penulis 

buat dikatakan mendapat kategori “Baik” dan layak dijadikan bahan ajar kelas IX 

sesuai dengan hasil penilaian dari dua validator. 
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